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Ooit zul je op een dag verbaasd staan dat de Arabische landen zich zullen hebben verzoend met Israël. 
Nog steeds geloven veel christenen niet dat de relatie tussen de Arabieren en hun Joodse broeders en zusters 
hersteld zal worden. Waarom niet? Omdat de meeste christenen de schuld van het antisemitisme van Europa in 
de schoenen van de Arabische landen schuiven. Wat ik vandaag de dag in de kranten lees, doet me pijn in het 
hart: hoe mensen denken over Joden en Arabieren, het breekt mijn hart letterlijk. Want niemand wil echt bidden 
voor verzoening; de meeste mensen bidden voor de Joden en niet voor de Arabieren. 
Natuurlijk wil ik nu niet zeggen dat de Arabieren geen fouten maken in hun relatie met Israël! Ze nemen veel foute 
beslissingen in hun relatie met de Joden, maar niet op een manier zoals veel christenen denken. 
 
Laten we teruggaan naar de geschiedenis van Ismaël. 
Jaap Bönker is een goede vriend van mij, wij werken al meer dan 15 jaar samen. Hij heeft een boek geschreven 
met de titel “De God van Abraham, Isaak én Ismaël”. In het begin heb ik me verbaasd over die titel: wat vreemd 
dat hij Jacob niet genoemd heeft! Maar achteraf heb ik begrepen waarom Jaap het boek deze titel heeft gegeven: 
het gaat niet over het verbond, maar over het conflict tussen Isaak en Ismaël. Ik raad echt iedereen aan om dit 
boek te lezen. 
 
Hebben Ismaël en de Arabieren zelf gekozen om het conflict met hun broeders voort te zetten? NEE! God heeft 
Ismaël gemaakt en hem deze titel gegeven: “Hij zal een wilde ezel van een mens zijn; zijn hand zal tegen allen zijn 
en de hand van allen tegen hem, en hij zal ten aanschouwen van al zijn broederen wonen.” 
 
Nu wil ik u vragen heb je ooit een gezin gekend waarin broers met elkaar vechten? U hebt het vast wel eens 
meegemaakt in uw familie. Ik heb ooit het TV-programma van de EO gezien over de conflicten in honderden 
families, die soms jarenlang geen contact hebben met hun broers of zussen of andere familieleden. Het is niet 
mooi. Beschuldigingen vliegen heen en weer. Grieven, groot en klein, uit het verleden worden vaak opgerakeld. 
Pijn uit het verleden wordt niet gauw vergeten en leeft voort in het heden. Dit is brandstof voor woede, wrok en 
soms haat. 
Het resultaat van de verzoeningspogingen van het EO-programma is overigens goed. Bijna 80% van de families 
hebben zich met elkaar verzoend, de relaties zijn hersteld. 
 
Sinds 1948, geboorte van de Staat Israël, zijn er oorlogen, zelfmoord- en terroristische aanslagen geweest. 
Waarom is er zo’n haat in het Midden-Oosten? Het komt erop neer dat het allemaal één groot familieconflict is. 
 
Een gezin in beroering 
De drie belangrijkste religies van het Midden-Oosten - het jodendom, het christendom en de islam - vinden hun 
spirituele wortels in dezelfde persoon, Abraham.  
Stelt u zich deze scène eens voor. Vijf mensen die allemaal in hetzelfde huis wonen. Abraham en Sarah - man en 
vrouw. Hun vrouwelijke dienaar Hagar en haar zoon Ismaël - die werd verwekt door Abraham. De vijfde persoon 
is Isaak, de pasgeboren zoon van Abraham en Sarah. Isaak is de zoon der belofte en zal daarom erfgenaam zijn 
van alles wat Abraham bezit, evenals van Gods belofte van ongelooflijke zegeningen. Het is een perfecte 
brandhaard voor conflicten. De zaden van strijd zijn al gezaaid en zijn klaar om te ontspruiten. 
Sarah eist dat Hagar en Ismaël het huis verlaten. Abraham maakt bezwaar, maar moet het doen om de vrede in 
het huis te handhaven. Uiteindelijk vertrekt Hagar, maar niet zonder een belofte van hoop voor haar zoon. 

Het familieconflict in het Midden-Oosten. 
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God gaf Hagar een bericht en verzekert haar dat haar zoon een geschiedenis en een toekomst zal hebben. Hij zei 
tegen haar: “Ik zal uw nageslacht zeer talrijk maken, zodat het vanwege de menigte niet geteld kan worden. Voorts 
zeide de Engel des HEREN tot haar: Zie, gij zijt zwanger, en zult een zoon baren, en hem Ismaël noemen, want de 
HERE heeft naar uw ellende gehoord. Hij zal een wilde ezel van een mens zijn; zijn hand zal tegen allen zijn en de 
hand van allen tegen hem, en hij zal ten aanschouwen van al zijn broederen wonen” (Genesis 16:10-12). 
 
Berijpt u waarom God heeft deze naam heeft gegeven aan Ismaël? Als je naar de synagoge gaat, wat hoor je dan? 
Je hoort deze woorden: Shma Israël, Hoor Israël! Ismaël draagt nog steeds de naam van Adonai. 
Want weet u wat de naam Ismaël in het Hebreeuws betekent? 
I: heeft te maken met verleden, heden en toekomst. 
Shma: Hoor of hoor Israël. 
EL: de naam van YHWH. 
Als God hem deze naam gegeven heeft, wie zijn wij dan om nu iets te zeggen tegen Ismaël of de Arabische landen!  
 
God over Ismaël profeteerde dat hij zeer groot zou worden. 
Deze beschrijving van Hagars afstammelingen is heel belangrijk omdat veel van de huidige Arabieren 
afstammelingen zijn van dezelfde Ismaël, wiens vader Abraham was.  
 
Wanneer de Bijbel Ismaël en zijn nakomelingen "een wilde ezel van een man" noemt, is dat echt niet bedoeld als 
een belediging. De wilde ezel in de woestijn was een aristocraat van de wilde dieren van dat woestijngebied. De 
profetie is een verwijzing naar hoe de afstammelingen van Ismaël de levensstijl van de wilde ezel zouden 
nabootsen en een vrij en nobel bestaan zouden leiden in die woestijnlanden. 
 
Het Bijbelgedeelte zegt verder dat "zijn hand tegen iedereen zal zijn, en ieders hand tegen hem." Enerzijds zou dit 
kunnen verwijzen naar de afstammelingen van Ismaël die onafhankelijkheid nastreven en zich verzetten tegen 
buitenlandse overheersing.  
 
De profetie zegt verder dat Ismaël vijandig zal zijn tegenover al zijn broers. Dat is een verwijzing naar het conflict 
dat historisch bestaat tussen de Arabieren onderling en de andere zonen van Abraham, zoals de Joden. 
De voortdurende onrust in het Midden-Oosten is een zeer reëel menselijk probleem. Het is niet moeilijker te 
begrijpen dan dit verhaal van de vijf mensen die we zojuist hebben gevolgd. Het was toen een familieprobleem 
en dat is het nog steeds. De nakomelingen van Abraham kunnen vandaag niet beter met elkaar opschieten dan 
duizenden jaren geleden. 
 
Dus laten we eens kijken. God beloofde Abraham een kind om de beloften en de erfenis voort te zetten. Bij gebrek 
aan geloof dat God zich aan zijn belofte zou houden, had Abraham een zoon, Ismaël, bij een van zijn vrouwelijke 
dienaren, Hagar verwekt. Ismaël, met zijn moeder, leefde in dit verhaal onder hetzelfde dak als Abraham en Sarah. 
 
Maar nu komt er een verandering in de situatie. 
De geboorte van Isaak brengt een verandering voor Ismaël. 
Na 14 jaar enig kind te zijn geweest, staat de wereld van Ismaël op zijn kop wanneer Sarah bevalt! Ze heeft een 
zoon, genaamd Isaak. Nu wordt het echt ingewikkeld. 
Ismaël is een tiener op weg naar volwassenheid, en het maakt Sarah ongelukkig dat Ismaël met haar zoon zou 
erven. Ze wil dat Ismaël weggaat! Ze kan hem niet langer om zich heen verdragen. Abraham is in conflict, hij wil 
Ismaël niet wegsturen. Maar God zegt hem rekening te houden met Sara, en dat Ismaël een geweldig volk zal 
worden en niet zal worden verwaarloosd. God zorgt voor Ismaël - hij wordt niet berooid achtergelaten. 
De komst van Isaak verandert dus fundamenteel de relatie van Ismaël met zijn vader en zijn positie in het gezin. 
Daarna voelde Ismaël afgunst en rivaliteit tegenover zijn halfbroer. Dit zijn gevoelens die stammen door de 
eeuwen heen hebben overleefd, en vandaag de dag de politiek van het Midden-Oosten nog steeds beïnvloeden. 
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De erfenis gaat verder met Ezau en Jakob 
De familieproblemen worden alleen maar erger als we verder lezen in de Bijbel. Isaak, de zoon van Abraham bij 
Sarah, had tweelingzonen, Jacob en Ezau. Zelfs voordat deze twee werden geboren, worstelden ze al in de 
baarmoeder. God legde uit dat deze jongens twee naties zouden worden, waarbij de ene sterker zou zijn dan de 
andere. 
Jacob en Esau worstelden door bedrog en afgunst hun hele leven met elkaar. Vanwege het bedrog van Jacob, 
begon Esau zijn broer te haten. 
Nogmaals, de gevolgen hiervan zijn tot op de dag van vandaag te herkennen. De nakomelingen van Esau huwden 
met de nakomelingen van Ismaël. Hun bitterheid en wrok tegenover Jakobs nakomelingen zijn door de eeuwen 
heen gegroeid. 
Begrijp dit goed: naties zijn gezinnen die groot zijn geworden. Ze hebben nog steeds de problemen die familie-
eenheden beïnvloeden. Wanneer gezinnen uitgroeien tot naties en hun problemen niet opgelost worden, kan dit 
wereldwijde gevolgen hebben. 
En dus komen we nu uit op vandaag en de onmiddellijke problemen in het Midden-Oosten. 
Verschillende volkeren strijden om hetzelfde land. 
Vandaag hebben we Jood en Arabier die strijden om een erfenis, een stuk land dat uiteindelijk aan geen van beiden 
toebehoort. 
Het is van God. Denk aan de Schriften uit Genesis, waarin God het land aan Abraham en zijn nakomelingen gaf. 
Het was niet het land van Abraham. Het was niet van zijn zonen of van hun nakomelingen. In feite lezen we in het 
boek Hebreeën dat Abraham 'door geloof in het land woonde als in een vreemd land': “Door het geloof heeft hij 
vertoefd in het land der belofte, als in een vreemd land, waar hij in tenten woonde met Isaak en Jakob, die mede-
erfgenamen waren van dezelfde belofte; want hij verwachtte de stad met fundamenten, waarvan God de 
ontwerper en bouwmeester is” (Hebreeën 11: 9-10). 
Abraham beschouwde zichzelf als een vreemdeling en een pelgrim, terwijl hij woonde in het land dat zijn familie 
kreeg! God bezat toen het land en God bezit het land nu! 
Geen van deze uiterst belangrijke zaken wordt begrepen en erkend in de wereld van de internationale diplomatie. 
De huidige religieuze en politieke onrust in het Midden-Oosten is in de kern een familie-erfeniskwestie tussen de 
nakomelingen van Abraham.  
Omdat geen van beide partijen bereid zijn hun hart en de manier waarop ze naar anderen kijken te veranderen, 
zijn er vredesverdragen gesloten en door de generaties heen gebroken. Er is nog steeds jaloezie en onderlinge 
strijd – van het soort dat we zien in een verdeeld gezin. 
 
Jesjoea de Messias zal het gebroken gezin genezen. 
Zullen de nakomelingen van deze broers ooit worden verzoend? Menselijk en fysiek gesproken is het gewoon niet 
mogelijk. Veel te lang is er teveel afgunst geweest, teveel haat, teveel bloedvergieten en teveel wantrouwen. 
Dit zijn oude wonden die niet zullen worden genezen door vredesverdragen. Zelfs in de recente geschiedenis 
weigeren leiders van zowel de Arabische als de Israëlische facties serieus vrede en verzoening na te streven en de 
bres te herstellen. 
Er is echter goed nieuws. Hoewel er geen menselijke oplossing is, is er een spirituele oplossing. Echte vrede zal 
komen wanneer de belangrijkste afstammeling van Abraham - Jesjoea de Messias- terugkeert om dit geschil en 
alle andere op aarde te beslechten. 
Maak nu kennis met Jesjoea de Messias- de Vredevorst - en u zult bereid zijn om met Hem samen te werken om 
vrede te brengen in deze strijdende families. Doe het vandaag nog, en wellicht brengt het ook rust in uw eigen 
leven. 
 
De belofte en de zegen van God is niet veranderd; noch voor Ismaël, noch voor Isaak, noch voor alle andere 
kinderen en ‘kleinkinderen’ van Abraham. 
 
Mochtar Essid 
 


